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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (73)

73. புலிகளின் சுத்தத் தமிழ் இயக்கத்தில் ‘ஒட்டகம்’ புகுந்த கைதயும், மனிதர்கள் வைத முகாம் புகுந்த கைதயும்!

நான்  அைடத்து  ைவக்கப்பட்டிருந்த  ஆைனக்ேகாட்ைடச்  வைத  முகாமிலிருந்து  இைடயிைடேய  சிலர்  நள்ளிரவில்

திடீெரன  ெவளிேய  அைடத்துச்  ெசல்லப்படுவர்.  அதற்கான  காரணங்கள்  பலவாறாக  இருக்கும்.  சிலர்

ெகால்லப்படுவதற்காகக் ெகாண்டு ெசல்லப்படுவர். சிலர் தமது எஞ்சிய சிைற வாழ்க்ைகைய ேவறு ஒரு சிைற முகாமில்

கழிப்பதற்காக  அைழத்துச்  ெசல்லப்படுவர்.  அபூர்வமாக  ஒரு  சிலர்  விடுதைல  ெசய்யப்படுவதற்காகவும்  கூட்டிச்

ெசல்லப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவர்களில் யாருக்குேம, தாம் எங்ேக ெகாண்டு ெசல்லப்படுகிேறாம் என்பது இறுதிவைர

ெதrந்திருக்காது.

ைகதிகள் ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்லப்படுவது இைடயிைடேய நிகழும் விடயமாக இருந்த அேதேவைளயில்,  உள்ேள

வருபவர்கள்  ெபரும்பாலும் தினசr வந்த  வண்ணம் இருப்பர்.  அவர்களில்  சிலர்  ேவறு  சிைறகளில்  இருந்து  இங்கு

ெகாண்டு வரப்படுபவர்களாக இருப்பர். ெபரும்பாேலார் அன்ேறா அல்லது ஒருசில தினங்கள் முன்னதாகேவா, ஏதாவது

ஒரு குற்றச்சாட்டில் புலிகளினால் பிடிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பர்.

அப்படி வருபவர்களிடம் உள்ேள உள்ள ைகதிகள் உடனடியாகப் ேபசமாட்டார்கள். அதற்குப் பிரதான காரணம், வருபவர்

புலிகளினால் திட்டமிட்டு அனுப்பப்பட்ட உளவாளியாக இருக்கலாம் என்ற சந்ேதகம்தான். அடுத்த காரணம், அவருடன்

அவசரப்பட்டுக் கைதத்துவிட்டால், அவர் தனது விசாரைணயின் ேபாது ெசால்லிவிடலாம் என்ற அச்சம்.

புதிதாகப்  பிடித்து  வரப்படுபவர்களுடன்  கைதப்பதில்  உள்ேள  இருப்பவர்கள்  மிகவும்  ஆவலாக  இருப்பர்.  ஏெனனில்

உள்ேள  இருப்பவர்கள்  மிக  நீண்டகாலமாக  –  சிலர்  பல  வருடங்களாகக்கூட  –  ெவளி  உலகத்  ெதாடர்கள்  அற்று

இருப்பதால், ெவளிேய நைடெபறும் விடயங்கைள அறிய ஆவலாக இருப்பர். எனேவ வருபவைர நன்கு அவதானித்து

ேநாட்டமிட்டு, ஆபத்தில்லாதவர் என்று கண்ட பின், அவைரப் ‘ேபட்டி’ காண்பர்.

ஒருநாள்  இரவு  புதிதாக  ஒருவைர  புலிகள்  எமது  சிைறச்சாைலக்கு  ‘விருந்தாளி’யாக  அைழத்து  வந்தனர்.  சிைறக்

கதவுகளுக்கு  ெவளிேய  ைவக்கப்பட்டிருந்த  மண்ெணண்ெணய்  ைகவிளக்கின்  ஒளியில்  அந்தப்  புதியவர்  நைரத்த

தைலயுடனும்,  ெபrய மீைசயுடனும் காணப்பட்டார்.  அவர்  உள்ேள  வந்து  விளக்கின்  பக்கமாகத்  தனது  முகத்ைதத்

திருப்பிய பின்னர்தான், அவரது முகம் நன்கு ெதளிவாகத் ெதrந்தது. அந்த முகத்ைதக் கண்டதும் நான் ஆச்சrயத்தால்

திைகத்துப் ேபாேனன்.

புதிதாக வந்தவைர எனக்கு நன்கு ெதrயும்.  ஆனால் அவருக்குப் ெபரும்பாலும் என்ைனத் ெதrயாது.  இவைர நான்

அடிக்கடி  நல்லூர்  கந்தசுவாமி  ேகாவிலுக்கு  அருகாைமயில்  காண்பதுண்டு.  நல்லூர்  கந்தசுவாமி  ேகாவிலுக்குப்

பின்புறமாக முன்பு ஒரு வாசிகசாைல இருந்தது.  அைத இலங்ைக – ேசாவியத் நட்புறவுச் சங்க யாழ்ப்பாணக் கிைள

நடாத்தி வந்தது.  அந்த வாசிகசாைலயின் உட்புறத்ேத,  யாழ்ப்பாணத்தில் காலஞ்ெசன்ற ேதாழர் மு.கார்த்திேகசனுடன்

இைணந்து  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிைய  உருவாக்கிய  இராமசாமி  ஐயrன்  ெபrய  அளவிலான  உருவப்படம்  ஒன்று

ைவக்கப்பட்டிருந்தது.  நல்லூைரச்  சுற்றியுள்ள  பகுதிகைளச்  ேசர்ந்த  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி  ஆதரவாளர்கள்  அந்த

வாசிகசாைலயில் மாைல ேவைளகளில் கூடிச் சம்பாசித்துக் கைலவது அன்றாட நிகழ்ச்சியாகும்.

நானும் சில ேவைளகளில் அந்த வாசிகசாைலப் பக்கம் ேபாவதுண்டு. அப்படிப் ேபாகும் ேவைளகளில், இப்ெபாழுது எமது

சிைறக்குப் புதிதாகக் ெகாண்டு வரப்பட்டிருப்பவைரக் கண்டிருக்கிேறன். பின்னர் நல்லூர் ேகாவில் விஸ்தrப்புக்காக அந்த

வாசிகசாைல அகற்றப்பட்டுவிட்டது. இருந்தாலும் இந்த ெபrய மீைசக்காரைர நான் பின்னரும் அடிக்கடி சந்திப்பதுண்டு.

நல்லூர்  சிவன்  ேகாவிலுக்கு  அருகாைமயில்  ஒரு  பால்சாைல  இயங்கி  வந்தது.  நல்லூருக்கு  அருகாைமயில்

அத்தியடியில் வசித்து வந்த நான் அடிக்கடி பால் வாங்குவதற்காக அந்தப் பால்சாைலக்குச் ெசல்வதுண்டு. அங்கு இந்த

மீைசக்காரரும் வருவதுண்டு.  அத்துடன் முன்பு நல்லூர் கந்தசாமி ேகாவிலுக்குப் பின்னால் இருந்த வாசிகசாைலயில்

கூடும் சில கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிக்காரரும் அங்கு வருவார்கள்.  எல்ேலாரும் பால் வாங்குவதற்காகத்தான் வருவார்கள்

என்ற ேபாதிலும், அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் சந்தித்து உைரயாடுவதும் அவர்களது ேநாக்கமாகும். அவர்கைளச் சந்தித்து

அளவளாவுவதற்ெகன்ேற, இந்த மீைசக்காரர் தான் வசிக்கும் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூrக்கு அருகாைமயில் இருந்து

வருகிறார் என அறிந்து ெகாண்ேடன்.

அங்கு கூடும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் எல்ேலாரும் ேசாவியத் சார்புப் பிrவினர் என்றபடியால், சீன சார்புப் பிrைவச்

ேசர்ந்த நான் அவர்களுடன் பrச்சயமுைடயவனாக இருக்கவில்ைல. அதனால் அவர்களுடன் நான் உைரயாடுவதில்ைல.

ஆனால் அவர்களது சுவாரசியமான உைரயாடைலக் ேகட்பதற்காக, பால் வாங்கிய பின்னரும் நான் அங்ேக சிறிது ேநரம்

தrத்து நிற்பதுண்டு.  அவர்களது உைரயாடல் ெபரும்பாலும் புலிகைளப் பற்றியதாகேவ இருக்கும்.  அந்தக் காலகட்டம்

இந்திய அைமதிப்பைட  இலங்ைகைய விட்டு  ெவளிேயறி,  யாழ்.குடாநாடு  முற்றுமுழதாக புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில்

இருந்த காலம்.

புலிகைளப்  பற்றி  யாராவது  வாய்  திறந்து  விமர்சனம்  ெசய்தால்,  அவர்களுக்கு  என்ன  நடக்கும்  என்பது  சிறு

பிள்ைளக்குக்கூடத்  ெதrயும்.  அப்படி  இருக்ைகயில்,  இந்தப்  பால்சாைலயில்  கூடும்  நான்  குறிப்பிட்ட  நபர்கள்

பகிரங்கமாக எவ்வித அச்சமும் இன்றி புலிகைள விமர்சனம் ெசய்வர். இவர்களது விமர்சனங்கைளக் ேகட்ட பால் வாங்க

வரும் சிலர்,  “இைவ ஒரு நாைளக்கு அவங்களிட்ைட  நல்லா வாங்கிக் கட்டப் ேபாகினம்”   எனக் கூறுவைத நான்

ேகட்டிருக்கிேறன்.

இந்த  நிகழ்வுகள்  நடந்த  காலகட்டத்தில்  புலிகள்  கடுைமயான  கலாச்சாரக்  கட்டுப்பாட்டு  நடவடிக்ைககைள

ேமற்ெகாண்டிருந்தனர்.  தமிழ்  சினிமாப்  படங்கள்  உட்பட,  இந்தியத்  திைரப்படங்களுக்குத்  தைட  விதித்திருந்தனர்.

ேகாண்டாவிலிலுள்ள  புலிகளது  அரசியல்  தைலைமக்  காrயாலயத்துக்கு  எம்ைமப்  ேபான்ற  புத்தக  நிைலயங்கள்

நடாத்துபவர்கைள  அைழத்த  புலிகள்,  ஒரு  நீண்ட  பட்டியல்  ஒன்ைறத்  தந்து,  அதிலுள்ள  தமிழக  சஞ்சிைககள்

எவற்ைறயும்  விற்கக்கூடாது  என  உத்தரவிட்டிருந்தனர்.  ஏற்ெகனேவ  ெகாழும்புப்  பத்திrைககளுக்கும்  புலிகள்  தைட

விதித்திருந்தனர்.

அத்துடன் வர்த்தக நிறுவனங்களின் ெபயர்கைள சுத்தத் தமிழில் எழுத ேவண்டும் என்றும், அதன் ெபயர்ப் பலைககளில்

தமிைழத்  தவிர  ஆங்கில,  சிங்கள  எழுத்துகள்  இருகக்கூடாது  என்றும்  உத்தரவிட்டனர்.  அத்துடன்  ‘புத்தக’  என்ற

ெசால்ைலப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும்,  அதற்குப் பதிலாக ‘ெபாத்தக’  (சிங்களத்தில் புத்தகத்ைத ‘ெபாத்’  என்றுதான்

கூறுவார்கள்)  என்று  எழுத  ேவண்டும்  என்றும்  கூறினார்கள்.  அதன்  காரணமாக,  எமது  புத்தக  நிைலயத்தின் 

ெபயர்பலைகயில்  மிக  நீண்டகாலமாக  (சுமார்  32  வருடங்கள்)  இருந்த  ‘யாழ்  புத்தக  நிைலயம்’  என்ற  ெபயைர

Yarl TV Live
புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள் துன்புற்ற

ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

சிங்களவர்கள் ஆகிய
நாங்கள்

யாழ்ப்பாணத்தின்

அவலம்!

ெசால்ல மறந்த கைத:

ராஜவீ்

ெகாைலயாளிகளின்

குற்றப் பின்னணி!

தமிழ் மக்கள் இழந்து
வரும் சந்தர்ப்பங்கள்

ஜயேசனவும்
ராஜகுேலந்திரனும்
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அழித்துவிட்டு,  அதற்குப்  பதிலாக  ‘யாழ்  ெபாத்தக  நிைலயம்’  என்று  எழுதியதுடன்,  அதிலிருந்த  ஆங்கில,  சிங்கள

எழுத்துகைளயும் அழிக்க ேவண்டியதாயிற்று. சுமாh 1500 ரூபா ெசலவிலான புதிய ெபயர்ப்பலைகைய, எமது கைடக்கு

அருகாைமயில் வசித்த புலிகளின் ஆதரவாளரான ெபயர்ப்பலைக எழுதும் ஒருவர் மூலமாகச் ெசய்ேதாம்!

புலிகள் சுத்தமான தமிழ் ெபயர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, பாண் என்பதற்கு ெவதுப்பி என்றும், ேபக்கr என்பதற்கு

ெவதுப்பகம் என்றும், ஐஸ் கிrம் கைடக்கு குளிர்களி நிைலயம் என்றும், றிைவண்டிங் கைடக்கு மீள் முறுக்கி நிைலயம்

என்றும்,  காருக்கு  மகிழுந்து  என்றும்  ெபயர்கைள  மாற்றினார்கள்.  ஏல்ேலாரும்  தமது  வர்த்தக  நிறுவனங்களுக்கு

சுத்தமான தமிழ் ெபயர்கைள ைவக்க ேவண்டும் என புலிகள் வலியுறுத்திய காரணத்தால்,  ரயர் rயூப்கைள ஒட்டும்

ெதாழில்  ெசய்து  வந்த  ஒருவர்  தனது  கைடக்கு  என்ன  ெபயர்  ைவப்பது  என்று  ெதrயாது  தவித்து,  இறுதியில்

ேகாண்டாவிலிலுள்ள புலிகளின் தைலைமக் காrயாலயத்திற்ேக ெசன்று தனது கைடக்கு என்ன ெபயர் ைவக்கலாம்

என்று  ேகட்ட  ேபாது,  அங்கிருந்த ‘தமிழ் பண்டிதர்’  ஒன்று ‘ஒட்டகம்’  என்று ெபயர் ைவக்கும்படி கூறியதாக அந்தக்

காலத்தில ஒரு கைத உலா வந்ததுண்டு!

எல்லாவற்ைறயும் சுத்தமான தமிழுக்கு மாற்றிய புலிகள்,; தமது ெபயர்களுக்கு முன்னால் இருந்த ‘கப்டன்’, ‘ெலப்டினன்ட்

ேகணல்;’,  ‘பிrேகடியர்’  என்ற  ெபயர்கைள  மட்டும்  இறுதிவைர  மாற்றேவ  இல்ைல.  இந்த  விடயம்  சம்பந்தமாக

ஒருமுைற நல்லூர் பால்சாைலயில் இந்த மீைசக்காரர் சுட்டிக்காட்ட, நான் உட்பட அங்கிருந்த எல்ேலாரும் வாய்விட்டுச்

சிrத்ேதாம்.

அந்த ேநரத்தில் அந்தப் பால்சாைலக்கு வந்திருந்த எனக்கு நன்கு அறிமுகமான,  யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ெவளியாகும்

‘உதயன்’  பத்திrைகயில்  பணியாற்றிக்  ெகாண்டிருந்த,  திrேகாணமைலையச்  ேசர்ந்த  ஒரு  மூத்த  பத்திrைகயாளர்

என்னிடம் ஒரு தகவைலக் கூறினார்.  புலிகள் இந்த சுத்தத் தமிழ் இயக்கத்ைத ஆரம்பித்த பின்னர்,  தான் ஒருமுைற

தன்னுடன்  நல்ல  மாதிrப்  பழகும்  புலிகளின்  சிேரஸ்ட  உறுப்பினர்  ஒருவrடம்,  புலிகளின்  பிரதித்  தைலவரான

ேகா.மேகந்திரராசாைவ ஏன் ‘மாத்ைதயா’ (ஐயா) எனச் சிங்களத்தில் அைழக்கிறரீ்கள் எனக் ேகட்டதாகவும், அதற்கு அந்த

புலி  உறுப்பினர்  ;மாற்று  ஐயா’  என்பைதத்தான்  தாம்  மாத்ைதயா  என்று  அைழப்பதாகச்  ெசால்லிச்  சமாளித்துக்

ெகாண்டதாகச் ெசான்னார்.

இருந்தாலும்,  இந்த நல்லூர் பால்சாைலயில் புலிகைளத் தினசr விமர்ச்சித்து மகிழ்பவர்கள் பற்றி யாராவது ஒருவர்

புலிகளுக்குத் தகவல் ெசால்லி, அதன் காரணமாக இவர்கள் ஒருநாள் கம்பி எண்ண ேவண்டி ஏற்படலாம் என எனக்குள்

எண்ணிக்  ெகாண்ேடன்.  ஆனால்  அந்த  பால்சாைலயில்  அவர்களுடன்  ேசர்ந்து  ஒருேபாதும்  கைதக்காத,  அவர்களது

கைதகைள  மட்டும்  ேகட்டுக்  ெகாண்டிருந்த  நான்  (ேவறு  காரணங்களுக்காக),  அவர்கைள  விட  முன்னதாகக்  கம்பி

எண்ண ேவண்டி வந்துவிட்டது.

நான் இந்தச் சிைறக்கு வந்த பின்னர், புலிகைளப் பகிரங்க இடங்களில் விமர்ச்சித்தவர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டில் ைகது

ெசய்யப்பட்ட  சிலரும்  ஏற்ெகனேவ  அங்கிருக்கும்  தகவைல  அறிந்து  ெகாண்ேடன்.  அந்தத்  தகவைல  எனக்குச்

ெசான்னவர்,  இைடக்காட்டில்  புலிகளின்  ஆதரவாளர்கைள;  இருவைரக்  ெகாைல  ெசய்த  குற்றச்சாட்டில்  ைகது

ெசய்யப்பட்டு,  எனது சிைறக் கூண்டினுள் அைடக்கப்பட்டிருந்த எனது உறவினர் ஒருவராகும்.  அவர் இைதச் ெசான்ன

ேபாது, உடனடியாகேவ நான் அவருக்கு நல்லூர் பால்சாைலயில் சந்தித்து புலிகைள விமர்சிசிப்பவர்கைளப் பற்றிக் கூறி,

அவர்களின் கைதையப் புலிகள் ேகட்டார்களானால், அவர்களுக்கு மரண தண்டைன ெகாடுத்தாலும் ெகாடுப்பார்கள் என,

நைகச்சுைவயாகக் கூறி ைவத்ேதன்.

என்ன ஆச்சrயம்,  அங்கு அவ்வாறு புலிகைளப்பற்றி கைதத்தவர்களில் ஒருவரான அந்த மீைசக்காரர்தான்,  புலிகளின்

விருந்தாளியாக இப்ெபாழுது உள்ேள வந்திருக்கிறார்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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